
Deniz kenarında bir avlu ortasında ya
pılmış olan camide ana hacim kubbe ile 
örtülmüş bir mekandan ibarettir. Kub
benin dört büyük kemerle taşındığı ka
re planlı yapıda mekanın enine dar. bo
yuna hayli uzun bir biçimde gelişerek 
prizma şeklini aldığı görülür. Alt kesim
lerinde yuvarlak kemerli büyükçe pen
cerelerin açıldığı yüksek duvarların yü
zeyi keskin hatlı. dışa taşkın kornişlerle 
üç bölüme ayrılmıştır. Hayli yüksek tu
tulan alt bölümde pencere araları ile kö
şelere iki kat halinde plasterler (gömme 
ayaklar) yerleştirilmiştir; orta bölümde 
de aynı düzen tekrarlanmış, yalnız bu
rası daha dar tutulmuştur. Pencereler
den büyük olan ortadaki yuvarlak ke
merli, yanlarındaki küçükler düz söveli
dir; hepsinin arasına yine plasterler yer- · 
leştirilmiştir. Duvarların üst kısmında, 
doğrudan doğruya pandantiflerin yardı
mı ile kubbeyi taşımakta olan kemerler 
görülür. Yuvarlak kemerler, kendi eğim
lerine uygun olarak bir yelpaze gibi dı

şa doğru açılan üçer pencere ile bi rer 
tympanon duvarı şeklinde inşa edilmiş
tir. Kubbe, klasik mimaride görülmeyen 
bir özellikle doğrudan doğruya duvarlar 
üzerine oturtulmuş, yüklenen ağırlıktan 
duvarların yaniara doğru açılmaması için 
de köşelere dikdörtgen biçimli yüksek 
ağırlık kuleleri yerleştirilmiştir. Orta kı

sımlarında oldukça iri birer yuvarlak ro
zet bulunan ağırlık kuleleri. aynı zaman
da yapı ile uyumlu bir bütünlük göste
ren dekoratif öğelerdir. Kuleleri n üst kö
şelerine barak- rokoko tarzına uygun bir 
görüşle, üzerieri kubbe örtülü kompozit 
başlıklı ikişer sütunçe yerleştirilmiştir. 

Yapının üzerini örten pandantif geçişli 
merkezi kubbenin fazla geniş olmayan 
kasnak bölümü. dıştan konsollarla çe
peçevre kuşatılarak dilimiere ayrılmış ve 
her dilimin içi çiçek rozetlerle dolgula
narak dekare edilmiştir. 

Daimabahçe Meydanı'nın açılması sı

rasında avlu çevre duvarı ile cümle ka
pıları ve bazı birimleri ortadan kalkan 
caminin. önündeki Hünkar Kasrı ile bir
likte sergilediği bugünkü durum orUinal 
görünümünü yansıtmamaktadır. Cami
nin arnpir üslüptaki sekizgen planlı ve 
kubbeli muvakkithanesi ise meydan dü
zenleme çalışmaları esnasında cadde üze
rinden kaldırılarak deniz tarafındaki ha
len bulunduğu yere nakledilmiştir. 

Taş ve mermerden inşa edilmiş olan 
caminin ön cephesini boylu boyunca iki 
yandan dışa taşan. iki katlı Hünkar Kas
rı kaplamaktadır. Kasır, iki yanda dışa 

çıkma yapan "L" biçimi kanat ile daha 
içeride kalan bi r orta hacimden oluş

maktadır. Cami ile aynı malzemeden ya
pılmış olan kasırda. bütün cephelere açı
lan iki sıra halindeki pencerelerle son 
derece aydınlık ve ferah bir iç mekan 
elde edilmiştir. Küçük bir saray görünü
münde olan bu yapıya, biri cephede ca
mi ile ortak kullanılan. diğerleri yan cep
helerde yer alan üç kapıdan girilmekte
dir. Birkaç basamakla ulaşılan bu kapı
lardan yandakilerin önlerinde sütunlu 
birer küçük giriş bölümü bulunur. Kas
rm iki yanındaki merdivenlerle üst kata 
çıkılır. Bu kısımda odalar yer almakta 
ve ayrıca buradan mahfiilere de geçile
bilmektedir. Caminin bünyesinden ayrı 

tutulan minareler kasrın iki köşesinde 
yükselir. ince. uzun formları ve yivli göv
deleriyle dikkat çeken minarelerde şe
refe altları akant yaprakları ile süslen
miştir. 

Camiye Hünkar Kasrı'nın antresinden 
girilir; burada da Hünkar Kasrı'nda ol
duğu gibi duvarlara açılan çok sayıdaki 
pencereyle gayet aydınlık bir iç mekana 
ulaşılmıştır. Zemini iri kırmızı tuğlalarla 

. döşenmiş olan harimin ku b be içi ve pan-
dantifleri yaldız ve yağlı boya kalem iş

leriyle tamamen Batı tarzında süslenmiş-

Dolmabahçe 
Camii ' nin 
mihrap ve 
vaaz kürsüsü 

DOLMABAHÇE SARAYI 

Dolmabahçe cam ii 'nin kit<i besi 

tir. Renkli mermer işçiliği gösteren mih
rap ve minberde de yine klasik çizgiden 
uzaklaşılarak birtakım barak bezemele
re yer verilmiştir. Beşgen planlı mihrap 
nişinin üzerinde değişik tarzda çiçek ve 
yapraklardan oluşan bitkisel bir süsle
meye gidilirken kitabe levhasının üstü- · 
ne de ortası çelenkle taçlandırılmış bir 
tepelik yerleştirilmiştir. Aynı tepeliğe 

pencere üzerlerinde de rastlanmakta ve 
böylece iç mekanın süslemesinde bir bü
tünlüğe ulaşma çabasına girildiği görül
mektedir. Mihrap gibi iki renkli mer
merden yapılmış olan minberin yekpare 
korkuluk levhaları geometrik bezeme
lidir. 

1948-1961 yılları arasında Hünkar Kas
rı ile birlikte Deniz Müzesi olarak kul
lanılan cami, müzenin yeni binasına ta
şınması üzerine tekrar ibadete açılmış
tır. Bugün bakımi! durumda bulunan 
yapı, en son 1966 yılında Vakıflar Ge
nel Müdürlüğü tarafından restore edil
miştir. 
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Boğaziçi'nde 

XIX. yüzyıl İstanbul'unun 
en ihtişamlı yapılarından 

biri olan saray. 
__j 

Sarayın üzerine kurulduğu kesim is
tanbul'un fethinden önce küçük bir koy
du ve çevresi Vallicula Regii Horti (kra li
yet bahçesinin küçük vadisi) adıyla anılıyor

du. Fatih Sultan Mehmed'in şehri ele ge-
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çirmek için giriştiği, başarısındaki en 
önemli etkenlerden biri olan gemilerin 
Haliç'e indirilmesi eyleminin bu koydan 
başlatıldığı ileri sürülmektedir. Nitekim 
İstanbul'un alınmasından sonra da koy 
önemini sürdürmüş, donanmanın deni
ze açılmadan önce konakladığı ve kap
tanpaşaların sefer öncesi yapılan gele
neksel töreniere katıldıkları bir yer hali
ne gelmişti. Evliya Çelebi'ye göre söz ko
nusu koy, XVII. yüzyılda ll. Osman'ın pa
dişahlığı döneminde ( 1618- 1622 ) doldu
rulmuş ve sahil yeni bir görünüm kazan
mıştır. Muhtemelen töreniere daha uy
gun bir alan oluşturmak için doldurulan 
koydan elde edilen topraklar sonraları 
"Daima bahçe" adıyla anılmış ve giderek 
bir has* bahçeye dönüşmüştür. Erem
ya Çelebi ise koyun ı. Ahmed dönemin
de doldurulduğunu ( 1603- 1617) ileri sür
mekte ve İnciciyan'a dayanarak Gyllius'a 
göre Kanuni devrinde ilk defa Karabo
lus'un denizi doldurup bahçe haline ge
tirmiş olduğunu söylemektedir. Öte yan
dan Grosvenor da koyun Barbaros'un 
emri üzerine 16.000 Akdenizli tutsağın 
çalıştınlmasıyla doldurulduğunu belirt
mektedir. Söz konusu yerin coğrafi ko
numu dikkate alındığında korunmalı bir 
liman elde etme işleminin nisbeten er
ken bir tarihte başlamış olabileceği ih
timali güçlenmektedir. Ancak geniş bir 
alan elde etmek için girişilen asıl doldur

. ma işlemi, herhalde XVII. yüzyılın ilk ya
rısında yapılmıştir. 1 583 tarihli maaş 
defterlerinde adına rastlanmayan Dal
mabahçe'nin hazineye ne zaman geçtiği 
bilinmemekte. sadece konu hakkında 

Evliya Çelebi'nin verdiği şu bilgi bulun
maktadır: "Bayezkl Han asrında paşa 

yalısı idi. Padişahlara geçip cennet gibi 
İrem bağı oldu. Kat kat birçok bahçeler 
ve şahnişinlerle süslendi." Yine Evliya 
Çelebi 'ye göre ll. Osman zamanında bu 
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alanda ll. Selim'e ait bir köşk ile bir ha
vuz vardı. Öte yandan inciciyan. Beşiktaş 
has bahçesiyle Kabataş'taki Karabali 
bahçesi arasında kalan bu bahçede "Gü
müş suyu" adıyla anılan suyu tatlı bir 
çeşmenin bulunduğunu ileri sürmekte
dir; Eremya Çelebi ise Daimabahçe ile 
ilgili olarak "beylik bostan" tabirini kul
lanır. 

Bir has bahçe olarak kullanılan Dol
mabahçe, zaman içerisinde çeşitli padi
şahların yaptırdıkları binalarla dalmaya 
başladı. Bilinen ilk yapı, Evliya Çelebi'
nin sözünü ettiği ll. Selim'e ait köşktür. 

Ancak büyük bir ihtimalle koyun daldu
rulmasından sonra yapılan bu köşkün iç 
kısımlarda yer aldığı sanılmaktadır . Ko
yun dolduruluşundan sonraki tarihlere 
ait oldukları bilinen 1. Ahmed, IV. Meh
med, lll. Ahmed ve ı. Mahmud'un köşk
lerinin ise kıyıya yakın yapıldıkları iler i 
sürülebilir. Nitekim Hadikatü '1 - cevd
mi 'de, Daimabahçe mesiregahında Be
şiktaş'a kadar olan saha içinde sahilsa
raylar bulunduğu belirtilmektedir. 

1680 yılına tarihlenen IV. Mehmed ·e 
ait kasır. az kullanılması ve çevrenin ru
tubetinin ahşap malzeme üzerinde olum
suz etki yapması sebebiyle bir süre son
ra harap olmuştur. 171 5'te lll. Ahmed'in 
ikameti için onarılan bu kasrın yanı sıra 
yöreye ı. Mahmud tarafından 17 41 yı

lında iki büyük bina daha yaptırılmış ve 
padişah bu mekanları yalnız yaz ayla
rında kullanmıştır. lll. Osman dönemin
de yapılan eklentiler le giderek genişle
meye başlayan Daimabahçe çevresinde
ki binalar 1775'te çıkan bir yangın so
nucu yanmıştır. lll. Mustafa ' nın tahta çık
masıyla birlikte yeniden ele alınan yapı
ların kagir olanları onarılmış ve bunlara 
yeni kasırlar eklenmiştir. lll. Selim tara
fından Mimar Melling'e yaptırılan ve o 
dönemin Avrupa mimarlık anlayışına uy-

gun bazı unsurlar taşıyan yapı da yazlık 
bir saray niteliğindeydi. 

Çeşitli dönemlerde eklenen yapılarla 
büyük bi r sahilsaray haline gelen Dal
mabahçe yöresindeki bu yapı komplek
sini sürekli olarak kullanmayı düşünen 
ilk padişah ll. Mahmud 'dur. Saray bu 
amaçla 1809 yılında tekrar ele alı nm ı ş 

ve bazı eklemeler yapıl ara k yeni ihtiyaç
lara cevap verebilecek bir düzeye getiril
miştir. Böylece o güne kadar yalnız bir 
sayfiye yeri olan bu yapılar yeni bir an
lam kazanmış, bazan Beşiktaş Sahilsa
rayı. bazan da Daimabahçe Sarayı adıy
la anılarak devletin yeni bir idare bina
sı olma yoluna g irmişti r. l l. Mahmud 'un 
asırlardan beri devlet in yönetildiği Top
kapı Sarayı 'ndan çıkmak istemesinin se
bebi, sadece babası l ll. Selim'in bu sa
rayda öldürülmüş olması ve dolayısıyla 
onun geçmişten kaçmak istemesi de
ğildi. Bu faktörün ötesinde asıl önemli 
sebep, şehrin sur dışı alanlara doğru ge
nişlemeye başlaması ve yeni oluşan ma
hallelerin giderek Galata surları dışında 

yer alan Pera ( Beyoğlu). Boğazkesen ve 
Cihangir'deki yerleşmelerle bi rleşip Dal
mabahçe ve Beşiktaş' ın şehir içinde kal
masına yol açar bir konum oluştu rma

sıdır. Dikkati çeken bi r nokta da şehrin 
büyümeye başlaması ile Batılılaşma sü
recinin aynı zamanda ortaya çıkmış ol
ması ve özellikle Batılılaşma'nın sistem
li bir biçimde topluma kabul ettir ilmeye 
çalışıldığı ll. Mahmud döneminde şeh
rin genişleme çizgisinin coğrafi ve siya
si sebeplere dayalı olarak bu yeni saha
ya doğru gelişmesidir. 

Batı terbiyesiyle yetiştirilen ve Batı 

modasını babası ll. Mahmud'un yanın
da Beşiktaş Sahilsarayı'nda gören Ab
dülmecid tahta geçtikten sonra bu ah
şap sarayın yıkılarak yerine bugünkü ka
gir sarayın yapılmasını emretti. Abdül
mecid'in tahta çıkışından hemen sonra 
bu emri vermesi ve özellikle yeni sara
yın tarihi Topkapı Sarayı ' ndan tamamen 
farklı bir planimetri ve mimari anlayışıy

la Avrupa sarayları tarzında inşa ve de
kore edilmesi, padişah üzerindeki Batı 
tesirini ve padişahın Batılılaşma arzu ve 
temayülünü belirtmekte, onun kendini 
bir Avrupa hükümdan gibi gördüğünü 
ve devleti Batı zihniyetiyle yöneteceğini 
dünyaya göstermek istediğini sergile
mektedir. Eski sarayın yıkılarak yerinde 
yeni sarayın yapımına, 1842 yılında pa
diŞahın geçici bir süre için Yıldız köşk
lerine taşınması üzerine başlanmış ve 
yeni saray 7 Haziran 1856 tarihinde açıl -
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mıştır. Yan birimlerinin tamamı ile bir
likte gerek iç gerekse dış düzenleme açı
sından dönemine damga vurmuş bir ya
pı olan sarayın inşasını. baba oğul Er
meni mimarlar Karabet ve Nikogos Bal
yan'lar üstlenmiş, iç süslemesi ise Paris 
opera binasının dekoratörü Ch. Seehan 
tarafından yapılmıştır. 

110.000 metrekarelik bir alana yayı
lan Daimabahçe Sarayı'nda ana yapıyı 

oluşturan Wibeyn, Muayede Salonu, ha
rem ve veliaht dairelerinden başka Bez
mialem Valide (Do lmabahçe) Camii , Is
tabl-ı Amire (Has Ahır). tiyatro, serasker 
dairesi, saat kulesi, hazine-i hassa ve 
mefruşat daireleri, bu grubun hemen 
arkasına düşen yerde de Kuşluk, Camii 
Köşk, gedikli cariyeler ve kızlar ağası da
ireleri, hareket köşkleri. Hereke Doku
mahanesi, baltacılar. agavat. bendegan 
ve musahiban daireleriyle bu yapıların 

halkını doyuracak nitelikte olan Matbah-ı 
Amire gibi bölümler bulunmaktadır. Ay
rıca bir kayıkhane ile önünde kayıklar 
için bir de büyük liman vardı. 

Sarayın, gerek IL Abdülhamid'in uzun 
süren saltanatı boyunca (ı 876-1909) kul
lanılmaması ve dolayıs ıyla ciddi bir ba
kım görmemesi, gerekse deprem, yan
gın gibi afetler ve yanlış şehireilik uy
gulamaları yüzünden tiyatro. kayıkhane 
ve serasker daireleri bütünüyle, ıstabi-ı 
Amire ve Matbah-ı Amire gibi bölümle
ri ise kısmen ortadan kalkmış, bazı bö
lümleri de farklı amaçlar için kullanılır 

olmuştur. Dolmabahçe-Ayaspaşa arası

nın tanzimi sırasında ıstabi - ı Amire yı
kılıp yerine Mithat Paşa Stadyumu ya
pılmış, tiyatro da ortadan kaldırılarak 

sadece bir kalıntısı bırakılmıştır. 1956'
da Cumhuriyet döneminde garaj ve mu
hafız polislere koğuş olarak kullanılan 
kayıkhane yıktırılmış ve önündeki kayık 
limanı kısmen doldurulmuştur. 

Bütün mekanlarıyla abidevi bir yapı 
olan Daimabahçe Sarayı, inşasından Ha
life Abdülmecid Efendi'nin buradan ay
rıldığı tarihe kadar ( 1924 ı geçen altmış 
sekiz yılın otuz beşinde ku llanılmış ve 
altı pad işahla son halife burada otur
muşlardır. Cumhuriyet'ten sonra "millT 
saraylar" kapsamına alınan saray, özel
likle Atatürk döneminde cumhurbaşka
nının yazlık çalışma ve yabancı devlet 
adamlarını karşılama mekanı olarak kul
lanılmış, ayrıca Atatürk'ün başkanlık et
tiği L Dil ve Tarih kurultayiarına sahne 
olmuştur. Daha sonra hakkında uzun 
sürelerle halkın ziyaretine açılma ve ka
patılma kararları alınan saray, 1984 yı
lında düzenlenen MillT Saraylar Sempoz
yumu'nda tartışma konusu edilmiş ve 
arkasından bu sempozyumda alınan ka
rarlar doğrultusunda yapılan çalışmalar
la yalnız Türkiye'de değil bütün dünya
daki önemli "müze içinde müze" örnek
lerinden biri konumuna getirilmiştir. Ha
len saray, mimarisinin yanı sıra harem 
ve Mabeyn bölümlerinde açılan değerli 
eşya sergileriyle de ziyaretçilere hizmet 
vermekte ve bugüne kadar özenle sak
lanan. sultanlarla yakın çevrelerinin gün
lük hayatlarında. törenlerde kullandık
ları eşyayı çağdaş bir düzenleme ile ser
gilemektedir. Muayede Salonu'nun ar
kasında bulunan Sultan Mehmed Reşad 
dönemine ait Kuşluk, Kuş Köşkü. Kuş 
Hastahanesi ve Camlı Köşk'ten oluşan 

yapılar grubu da restore edilerek orüi
nal fonksiyanlarına kavuşturulmuş, Cam
lı Köşk ile onu sarayın ana rnekanına 

bağlayan koridor sürekli sergilerin açıl
dığı bir sanat merkezi haline getirilmiş
tir. Ayrıca bu koridorun alt katı da ona
rılıp öncelikle kuş resim ve fotoğrafları
nın yer aldığı bir galeri olarak hizmete 
sunulmuştur. Bunlardan başka veliaht 
dairesinin arka bahçesinde yer alan ve 
IL Abdülhamid dönemine tarihlenen ha
reket köşkleri, içinde bulundukları kötü 
durumdan kurtarılıp getirilen yeni dü
zenlemelerle seçkin birer sergi mekanı 
haline getirilmiştir. Yine burada bulu
nan tarihi serada bir kafeterya açılarak 
sarayın bu yan birimleri milletlerarası 

bir kültür merkezi şeklinde kullanılma
ya başlanmıştır. MillT Saraylar Sempoz
yumu'ndan sonra alınan kararlara bağlı 
olarak yapılan uygulamalarla Daimabah
çe Sarayı tarihi kimliğine her geçen gün 
biraz daha yaklaşmaktadır. 

Selamlık-Muayede Salonu-harem bö
lümlerinden oluşan ana yapı dışarıya , ka
ra tarafında iki ana ve yedi tali, deniz 
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tarafında ise biri büyük beş kapı ile açı l 

maktadı r. Hazine Kapısı ve Saltanat Ka
pısı diye ad landırılan kara tarafındaki 

iki ana giriş, Selçuklu sanatında mevcut 
taçkapı formunun yeni bir yorumu ola
rak ele alınabilir . Hazine dairesiyle mef
ruşat dairesi arasında yer alan ve sara
yın asıl girişini ol uştura n Hazine Kapısı . 

ana yapı ile aynı çizgi üzerinde bulun
maktadır. Bu kapının hemen ardındaki 
küçük bir avludan geçildikten sonra ikin
ci bir kapı ile selamlık bahçesine giril
mektedir; sarayın kara tarafında yer 
alan ve Hazine Kapısı'ndan daha büyük 
olan Sa ltanat Kapısı da aynı bahçeye açıl

maktadır. Rıhtım boyunca sıralanan beş 
yalı kapısından Muayede Salonu karşısı
na geleni diğerlerine oranla daha büyük 
tutulmuş ve her iki yanındaki ikişerden 
dört kapı tali gi riş olarak yapılmıştır. Ya
lı kapıları da kara tarafında yer alan ka
pılar gibi ova! girintHer içerisine yerleş
tirilmiştir. Bütün bu kapıların açıldığı 

bahçeler kara tarafında yüksek duvar
larla. deniz tarafında ise yalı kapıları ara
sına çekilen dökme demir parmaklıklar
la çevrilmiş ve yine dönemin barak bah
çe anlayışına göre düzenlenmiştir. Dört
gen planlı selamlık bahçesinin ortasın
da bulunan. köşeleri yuvarlatılmış sekiz
gen planlı fıskiyeli havuz Yıldız Sarayı'n
dan getirilmiştir. Rıhtım boyunca uzanan 
ön bahçede de yine aynı biçimde köşe
leri yuvarlatılmış fıskiyesiz iki havuz yer 
almaktadır. Bu iki ana bahçe dışında ka-

Daimabahçe Sarayı ·mn Muayede Salonu'nun icinden bir 

görünüş ve tavanında k i Batı tarzı kalem isi süslemeler 
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lanlar, daha çok saray halkına ait içe ka
palı özel bahçe niteliğinde olup yine bi
rer havuzla süslenmişlerdir. 

Sarayın dış dünya ile doğrudan ilişki
si olan ve girişte ilk karşılaşılan bölümü 
Mabeyn veya diğer adıyla selamlıktır. 

Belgelerde Resmi Daire adıyla da anılan 
bu bölümün ortasında birinci ve ikinci 
katı birbirine bağlayan , tırabzan ayak
ları kristalden yapıldığı için "kristal mer
diven" denilen bir merdiven bulunmak
tadır; salon ve odalar bu merdivenin çev
resine yerleştirilmiştir. Padişahın yaban
cı elçilerle görüşmeleri üst katta, Süfe
ra Salonu'na deniz tarafından bitişik bü
yük bir odada yapılmaktaydı. İmparator
luğun ihtişamının alabildiğince ver ilme
ye çalışıldığı son derece süslü olan bu 
oda, tezyinat ve tefrişinde kullanılan kır
mızı renkten dolayı Kırmızı Salon olarak 
anılmaktadır. Bu odanın simetriği olan 
kara tarafındaki mekan ise elçinin ken
di sekreteriyle özel görüşmeleri için ay
rılmıştır. Resmi Daire'nin üst katında yer 
alan Süfera Salonu ile bitişiğİndeki bu 
iki özel mekandan sonra gelen en önem
li yer Zülvecheyn Salon'dur. Padişahın 

özel hayatı ile resmi hayatının geçtiği 

mekanları ayıran bu salon, aynı zaman
da ramazan aylarında saray halkının ce
maatle namaz kıldığı bir rnekandı; sa
rayın resmi ve özel mekanlarını , harem 
ile selamlık bölümlerini birbirinden ayır
dığından "iki cepheli" anlamına gelen Zül
veche~rn adını almıştır. Bu bölümün üst 
katında yer alan diğer önemli mekanlar 
Hünkar Hamarnı ile Mecid Efendi Kitap
lığı ' dır. Tamamıyla işlemeli olan hama
mın duvarları Mısır alabasteri, tabanı ise 
Marmara merrneriyle kaplıdir. Son halife 
Abdülmecid Efendi tarafından oluşturlı
lan Mecid Efendi Kitaplığı'nda Türkçe ve 
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yabancı dillerde yazılmış pek çok değer
li eser bulunmaktadır. Alt kattaki oda 

. ve salonların tamamı ise daha çok resmi 
işleri yürüten devlet memurları ile hiz
metkarların kullandıkları mekanlardır. 

Sarayın selamlık ve harem bölümleri
ni ayıran abidevi ölçülerdeki Muayede 
Salonu, 25 X 37 m. boyutlarında kareye 
yakın bir plana sahiptir. İçeriden kubbe, 
dışarıdan çatı ile örtülü olan ve gelenek
sel bayramiaşma törenlerinin yapıldığı 

bu mekan, zaman zaman yabancı dev
let adamları şerefine verilen töreniere 
de sahne olmuştur. Sarayın en önemli 
bölümlerinden birini de harem oluştur
maktadır. Plan açısından en karmaşık 
bölüm olan haremde beş büyük salon 
bulunmaktadır. Bunların en önemlileri, 
renklerinden dolayı Mavi Salon ve Pem
be Salon adlarıyla anılan ikinci kattaki 
salonlardır. Mavi Salon padişahın harem 
halkıyla bayramlaştığı yerdi. Pembe Sa
lon ise harem halkının günlük sohbetle
rini sürdürdüğü bir mekan olarak kul
lanılıyordu. 

Mabeyn'i harerne bağlayan yakl~şık 
300 metrelik koridorda ikisi demir ol
mak üzere toplam altı kapı yer almak
tadır. İkinci kat seviyesindeki bu kori
dorun bitiminde karşılaşılan ilk mekan 
valide sultanın kabul odası, ondan son
raki de valide sultanın yatak odasıdır. 
Deniz tarafında yer alan bu iki odanın 
ardında, Cumhuriyet'in kuruluşundan 

sonra İstanbul'a geldiğinde bu sarayda 
kalan Mustafa Kemal Atatürk'ün çalış

ma ve yatak odaları bulunmaktadır ; alt 
kattaki oda ve salonlar ise yan hizmet
ler için kullanılmaktaydı. 

İç ve dış süslemeleri açısından yapı
lar, xvııı. yüzyılda belirmeye başlayan 

Batı etkilerinin tipik örneklerini sergiie
rnekte olup bu etkilerin ilk görülmeye 
başlandığı yerler Hazine ve Saltanat ka-

Daimabahçe 
Sarayı'n ı n 

harem 
kısmındaki 

Pembe 
Salon 'dan 

bir görünüş 

pılarıdır. Barak nitelikler taşımakla bir- · 
likte Roma İ mparatorluğu'nun kudret 
sembolü zafer taklarından da etkilenmiş 
olan bu k_apılar, rokoko ve arnpir özellikli 
süsleme motifleriyle sarayı dış dünyaya 
bağlayan bu noktalarda Osmanlı Devle
ti'nin ihtişarnını vurgulayan bir fon'ksi
yona da sahiptirler. Neoklasik bir düzen~ 
leme içinde Mabeyn-i Hümayun cephe
lerinde kullanılan antik motifler bordür, 
pano ve üçgen alınlıktarla sınırlandırıl

mış, süslemeler genel olarak mimari bü
tünlüğü bozmayacak biçimde düzenlen
miştir. Mabeyn ile harem bölümleri ara
sında abidevi görüntüsüyle hemen dik
kati çeken Muayede Salonu ise farklı ve 
daha yoğun bir süsleme anlayışı içinde 
ele alınmıştır. Bu farklılık, süslemenin 
değişik kişiler tarafından tanzim edilme
sine bağlanacağı gibi imparatorluğun 

bütün ihtişamını yansıtan bu salonun 
töreniere yönelik kullanımıyla da ilgili 
olabilir. Muayede Salonu'nun diğer cep
helerinden değişik bir biçimde ele alı

nan deniz cephesinde neoklasik anlayı
şın varlığı, katlar arasındaki bölünme
nin belirginliğinde, pencerelerde alınlık
lar kullanılmasında ve süsleme motifle
rinin çoğunlukla antik sanattan seçilme
sinde açık olarak görülebilmektedir. Bu 
salonda Batı sanatının çeşitli dönemle
rinde rastlanan motif ve anlatım biçim
lerinin bir arada bulunduğu ileri sürüle
bilir. Deniz cephesinde büyük arnpir va
zolarla süslü barak nitelikteki merdiven
le başlayan bu alabildiğine süslemeci 
uygulama, salonun tören yeri olmasıyla 
ve deniz yoluyla gelecek konuklar üs
tünde bırakılmak istenen etkiyle ilgilidir. 
Harem-i Hümayun'un deniz cephesi de 
Mabeyn ile aynı anlayışta ele alınmış ve 
yoğun · süsleme farklılık göstermeden 
sürdürülmüştür. Muayede Salonu'nun 
arka cephesinde görülen sadeliğin bir 



devamı olarak haremin denize dikey uza
nan birimleri ve harem bahçesine ba
kan yüzleri son derece yalın bırakılmış, 

duvar yüzeylerinde süsleme öğesi olarak 
yalnızca pencerelerin çevresini dönen sil
meler ve plasterler kullanılmıştır. 

Sarayın dış cephelerinde görülen ek
lektik süsleme anlayışı , yapının iç düzen
Ienişinde de karşımıza çıkmaktadır. Os
manlı sanatının geleneksel kalem işi na
kışlarının arasına son asırlarda girmiş 

olan barak, rokoko nitelikli motifler, Dal
mabahçe Sarayı'nda klasik ve arnpir süs
leme öğeleriyle bir arada ele alınmış, ba
zı kesimlerde duvar resmi niteliğinde 

manzara ve natürmortlara da yer veril
miştir. Tavanlar panolara ayrılarak geo
metrik ve bitkisel motiflerle süslenmiş, 

duvarlar ise yer yer sütunçe ve kemer 
gibi yalancı mimari elemanlarla hareket
lendirilmiştir. Süslemede horasan sıva ve
ya alçı üzerine boya kullanılmıştır. Özel
likle tercih edilen. teknik alçı kabartma 
üzerine altın yaldız boyamadır ; stuko 
daha çok duvarlarda görülmektedir. 
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İslam dini insanı maddf ve manevi her 
türlü zarardan korumak için birtakım 

kurallar koymuş, bu arada beslenme ko
nusunda da bazı temel prensipler belir
lemiştir. İnsana zarar verebilecek pis ve 
kötü her şeyi yasaklamış; temiz, güzel 
ve faydalı olanı da helal kılıp serbest 
bırakmıştır (ei-Bakara 2/ 168. 172 ; ei
A'raf 71 157; ei-Mü'minOn 23 / 51). Domuz 
da ( hınzfr) pis ve zararlı şeylerden ka
bul edilip etinin haram kılındığı Kur'an-ı 
Kerim'de açıkça belirtilmiştir: "Allah si
ze ancak ölüyü (!eşi), kanı, domuz eti
ni ve Allah 'tan başkası adına kesileni 
haram kıldı " (ei-Bakara 2/ 173 ; en-Nahl 
16/115; ayrıca bk. ei -Maide 5/3; ei-En'am 
6/ 145) 

İlahf dinlerden Yahudilik'te damuzun 
haram kılındığı hususunda Tevrat'ta açık 
ifadeler vardır: " ... ve domuzu, çünkü 
çatal ve yarık tırnaklıdır, fakat geviş ge
tirmez, o size murdardır. Onların etin
den yemeyeceksiniz ve leşlerine dokun
mayacaksınız, onlar size murdardır" (Le
vililer, ll / 7-8; Tesniye, 14/8). Bugünkü 
Hıristiyanlık'ta ise damuzun haram kılın
dığına dair açık ve kesin bir hüküm yok
tur. Ahd-i Cedfd'in, "Putlara kurban edi
len şeylerden, kandan ve boğulmuş olan
lardan ... çekinin, bunlardan çekinirseniz 
iyi edersiniz" (Resullerin İşl eri. 151 29) şek
lindeki cümleleri arasında damuzun ha
ram kılındığına dair açık bir hüküm bu
lunmamakta, buna karşılık ağıza giren 
şeyin değil ağızdan ve kalpten çıkan şey
lerin insanı kirJeteceği ifade edilmekte
dir(Matta, 15 / 11 , 18; Markos, 7/ 15-23). 
Bununla beraber gerçek İncil' e resmi 
dört İncil'den daha yakın olduğu müs
lümanlarca kabul edilen Barnaba İnci
li'nde. "Bunun üzerine yazıcılardan biri 
dedi: Eğer ben, domuz eti veya pis olan 
bir başka et yersem, bu benim vicdanı
mı kirletmez mi? isa cevap verdi : itaat
sizlik insanın içine girmez, insandan, kal
binden dışarı çıkar ve bu sebeple ha
ram kılınan yiyeceği yerse kirlenmiş 

olur" (Fasıl. XXX.Il / 32-34) cümleleri yer 
almaktadır. Bu ifadelerden. pis ve mur
dar olan domuz etinin haram· kılınan yi
yeceklerden olduğu , yenildiği takdirde 

DOMUZ 

de kişinin gönlünü, vicdanını kirletece
ği anlaşılmaktadır (incflü Barnaba, s. 50. 
d.n b). Diğer İncil'lerde de domuz yer 
yer horlanmaktadır (Matta, 716; Mar
kos, 51 ı 1-14). Elde mevcut İncil' lerde 
damuzun haram kılındığını gösteren açık 
bir hükmün yer almaması , bunun tahrif 
edilen hükümlerden biri olduğu husu
sunu akla getirmekte ve domuz eti ser
bestisinin, çarşıda satılan her şeyin ye
nebileceğini söyleyen (1 . Korintoslular' a 
Mektup, 10/ 25) Pavlus tarafından Hıris
tiyanlığın kabulünü kolayiaştırma ama
cıyla sonradan ortaya konduğu ihtima
lini güçlendirmektedir. Aslında revrat'ın 
hükümlerine de uymak durumunda olan 
hıristiyanlar (Matta, 51 17, 18) oradaki 
açık yasağa rağmen bu hükme uyma
maktadırlar. 

Kur' an-ı Kerim'in ilgili ayetlerinde ha
ram kılınan şeyler sıralanırken damu
zun sadece eti zikrediliyorsa da müfes
sirler ve fakihler, En'am sOresinin 145. 
ayetinde yer alan "rics" kelimesiyle, " ... on
lara pis ve murdar olan şeyleri haram 
kılar" (el-A'raf 71 157) mealindeki ayeti 
birlikte değerlendirerek damuzun kemi
ği, yağı , sütü dahil bütünüyle haram ol
duğuna hükmetmişler, ilgili ayetlerde 
sadece etinin zikredilmesinin en çok fay
dalanılan kısmının eti olması gerçeğine 
bağlı bulunduğunu kabul etmişlerdir. 

Buna göre damuzun bütün parçaları 

"meyte" hükmünde olup dinen necis sa
yılmıştır. Derisi tabaklansa bile fakihle
rin çoğunluğuna göre dinen temizlenmiş 
olmaz. Ancak Zahirfler. Şevkanı ve bir 
rivayette İmam EbQ Yusuf. tabaklanan 
derinin temizlenmiş olacağını bildiren 
hadisin (Müslim, "I:Iayz" , ı 05; Şevkanf, 

ı , ı 78) genel ifadesinden hareketle ta
baklanan domuz derisinin temiz oldu
ğunu kabul etmişlerdir. Maliki mezhe
binden SahnQn ve İbn Abdülhakem'in 
de bu görüşte olduğu rivayet edilmiş
tir. Alimler. domuz kılının temiz veya pis 
olduğu ve bazı yerlerde kullanılıp kul
lanılamayacağı konusunda farklı görüş
ler ileri sürmüşlerdir. Şafifler' in dışında

ki mezhepler, zarureti dikkate alarak 
domuz kılının ayakkabı dikiminde veya 
badana fırçası olarak kullanılabileceği

ni kabul etmişlerse de bazı alimler bu 
konuda zaruret bulunmadığını. bu tür 
işlerin başka malzemelerle de yapılabi
leceğini göz önüne alarak bunu caiz gör
memişlerdiL 

Deniz hayvanlarından su domuzunun 
kara domuzu gibi haram olup olmadığı 
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